
O futuro do presidente único está com os dias contados  
 
A imagem de um presidente único, carismático e todo-poderoso dentro de uma 
companhia aparece como personagem principal na literatura de administração 
e em teses da área ao longo da década de 90. Contudo, essa idéia de liderança 
começa a dar lugar à outra possibilidade: a do compartilhamento de 
responsabilidades com outras figuras da empresa, como a do vice-presidente. 
Peter Drucker, guru da administração, já dizia que “90% dos problemas dos 
problemas suscitados pelo cargo de diretor geral devia-se à nossa crença de 
que a chefia tem necessariamente de ser ocupada por único indivíduo”.  Com 
base nessa idéia, os professores da Esade e do Instituto de Empresa (IE), 
Silviya Svejenova e José Luis Alvarez, respectivamente, escreveram 
Compartilhando o poder executivo: papéis e relacionamentos na alta direção 
(Sharing executive power: roles and relationships at the top). A obra, 
resultado de mais de cinco anos de pesquisas, desmistifica a idéia de que o 
poder deva ser exercido de forma unipessoal e oferece alternativas como, por 
exemplo, o compartilhamento do posto de mais alta responsabilidade por duas 
ou mais pessoas. Em uma entrevista concedida ao Universia-
Knowledge@Wharton, Álvarez discorre sobre os pontos principais do poder 
compartilhado. 
 
Universia-Knowledge@Wharton: Qual a situação da estrutura de poder nas 
empresas e de que forma isso está mudando? 
José Luis Alvarez: As reformas na governança corporativa das empresas estão 
homogeneizando as estruturas políticas. Muitas delas têm origem em sistemas 
institucionais anglo-saxões e, muitas vezes, países como o nosso (Espanha), 
com um ordenamento jurídico, práticas e instituições diferentes, importam ou 
procuram importar mecanismos que não se encaixam em nosso sistema. Foi o 
que ocorreu com a figura do vice-presidente independente (conhecido como 
lead director nos EUA e no Reino Unido), proposta pelo presidente nacional da 
Comissão Nacional do Mercado de Valores, Manuel Conthe e que foi, por fim, 
abortada em face da reação de algumas das mais importantes empresas 
espanholas. 
 
Além de uma evolução no sentido da homogeneização com base em uma 
agenda anglo-saxã, são quatro as idéias principais  que detecto na evolução 
das estruturas políticas das empresas. 
 
Em primeiro lugar, transparência e publicidade. A governança da empresa já 
não é um tema discreto e opaco. É preciso que seja público como alguns de 
seus elementos fundamentais: suas próprias normas ou Estatutos, a 
remuneração paga aos diretores e conselheiros, as contas mais importantes 
etc. 
 
Em segundo lugar, deve haver um deslocamento de poder, desde o posto do 
executivo máximo (na Espanha, muitas vezes, trata-se do presidente 
executivo; em países como os EUA, o chamado CEO) até o conselho de 
administração.  



O poder passa a ser mais colegiado e, seu exercício, uma atividade mais 
política do que discricionária, o que tem suas vantagens (maior controle) e 
desvantagens (o poder pode acabar excessivamente diluído em determinadas 
situações — por exemplo, no caso de mudança organizacional — em que são 
necessárias tomadas de decisão rápidas e contundentes). 
 
O terceiro elemento diz respeito ao profissionalismo dos conselheiros (de todos 
eles) e à sua independência (em proporções que oscilam entre 30% e 50% do 
número de assentos no conselho) e cujo objetivo é o de assegurar a 
objetividade e a eqüidade das decisões. 
 
A quarta tendência geral que observo é a de conceber as empresas como se 
fossem meritocracias, onde privilégios baseados em sentimentos, confiança e 
protecionismo   não têm lugar, sobretudo quando se trata de gerir o dinheiro 
alheio. 
 
Obviamente, as tendências anteriores ocorrem primeiramente em empresas de 
capital aberto nos EUA e na Europa. Contudo, já começam a atingir também as 
empresas familiares e de capital fechado, alcançando também, com 
peculiaridades próprias, a América Latina. 
 
UK@W: Quais são os problemas do executivo único, máximo e solitário? 
J.J.A.: Os problemas principais decorrem da solidão do seu posto elevado. Os 
ingredientes dessa solidão são vários. 
 
Em primeiro lugar, embora ter chefe seja — sempre — algo muito 
desagradável, quando se trata do executivo máximo, e não há chefia 
hierárquica (é claro que não podemos nos esquecer dos acionistas, mas o 
poder destes é diferente do de um chefe), desaparecem as referências. 
 
O indivíduo fica também mais solitário, porque a partir do momento em que 
alguém exerce o poder máximo, os subordinados começam automaticamente a 
adequar o que dizem a seus interesses pessoais, e só reportarão o que não 
ponha em dúvida ou perigo sua imagem, sua remuneração e carreira. 
 
Por fim, um problema objetivo: a tarefa de um executivo máximo é tão 
abrangente — estar atento, ao mesmo tempo, à inovação e ao controle, às 
mudanças e à estabilidade, ao interior da empresa e a seus constituintes 
externos, ao curto e ao longo prazo etc. — que uma única pessoa apenas, por 
mais brilhante que seja, pode não atender satisfatoriamente às diversas 
demandas em conflito, como as que acabo de mencionar. 
 
UK@W: Há casos de empresas que têm estruturas de poder compartilhado. Em 
que setores ou circunstâncias a aplicação foi mais bem-sucedida? 
J.J.A.: Compartilhar o poder é algo bem menos excepcional do que 
normalmente se pensa. Existem numerosos exemplos de parcerias na direção 
de empresas, e em numerosos setores. Empresas como o Google, Guess — 
uma marca popular de vestuário; Research-in-Motion (RIM), a empresa que 
lançou o Blackberry; IMAX, empresa de espetáculos visuais; Fortis, provedor 



de serviços financeiros integrados; na Espanha, durante muitos anos, o Banco 
Popular foi chefiado por dois irmãos: Luis e Javier Valls; Sapient, consultoria 
com elevado índice de crescimento centrada na inovação, e várias outras que 
funcionaram por algum tempo ou que continuam a funcionar com uma 
estrutura de poder compartilhado. Co-diretores gerais também são comuns no 
setor de bancos de investimentos. Winthrop H. Smith e Charles E. Merrill 
comandaram conjuntamente a Merrill Lynch durante décadas. A Goldman 
Sachs não só teve co-diretores gerais como também co-diretores de 
departamentos em níveis organizacionais distintos durante três décadas, e não 
faz muito apontou co-presidentes e co-diretores de operações. 
 
Além disso, as estruturas de poder compartilhado ocorrem com freqüência em 
empresa familiares, em pequenas e médias empresas de modo geral, assim 
como em novos empreendimentos . Cerca de 15% das empresas familiares, 
em uma estimativa conservadora de estatísticas distintas, têm estruturas de 
poder compartilhado. 
 
Em suma, todas as estruturas têm vantagens e desvantagens em relação a 
determinadas contingências. Compartilhar o poder pode funcionar, mediante 
exigências que comentarei mais adiante, em situações em que, por motivo de 
distribuição das ações (entre vários irmãos) ou de criação (dois ou três 
empreendedores) há uma reclamação plural pelo exercício do poder. Contudo, 
o hábitat natural das estruturas políticas plurais são as empresas de perfil mais 
complexo, heterogêneo e diferenciado (por exemplo, um banco com back 
office [funções de apoio interno] muito diferenciado do front office [funções de 
apoio próximos aos mercados de compra e venda], ou uma empresa que 
precise combinar inovação ou criatividade com controle. 
 
UK@W.: De que modo devem se relacionar dois executivos principais para que 
a administração compartilhada funcione conforme o esperado? 
 
J.J.A.: Quando dois diretores ocupam conjuntamente a posição de presidente 
executivo, a direção executiva ou uma diretoria geral, devem traçar com muito 
cuidado seus domínios de atuação, tanto os que são conjuntos quanto os que 
são distintos, bem como estabelecer relações baseadas em uma comunicação 
aberta e de confiança. Entre os muitos casos estudados por mim e por Silviya 
Svejenova, foi possível identificar as seguintes regras básicas para o bom 
funcionamento das chefias compartilhadas: 
 
1. Seleção rigorosa dos componentes da dupla chefia. É importante que os 
indivíduos se complementem não só em relação às tarefas profissionais que 
desempenham, mas também, de preferência, no que diz respeito ao 
comportamento emocional. No que se refere às tarefas, é muito importante 
que os colegas possuam históricos, competências e contatos diferenciados. No 
terreno emocional, é vital que seus estilos não sejam conflitantes. Além disso, 
é preciso que ambos tenham a mesma paixão pelo sucesso e pelo futuro da 
empresa. 
 



2. Conhecer o partner. Para que dois executivos compartilhem de maneira 
sustentável uma posição, é preciso ter não só um bom conhecimento  mútuo 
em um momento determinado, mas também aprimorar, continuamente, a 
compreensão mútua e a evolução do domínio emocional e de suas atividades. 
 
3. Trabalhar em conjunto. Decidir quais atividades serão desenvolvidas 
separadamente e quais serão desenvolvidas em conjunto. A dupla precisa ser 
transparente em sua atuação, de modo que os grupos internos e externos à 
empresa saibam como trabalhar e tenham expectativas claras. Em geral, nas 
atividades em que um membro da dupla for melhor do que o outro, ou tenha 
inclinação especial para elas, cabe a ele tomar as decisões necessárias. 
Reuniões, avaliações do produto ou de unidades de negócio, ou ainda 
negociações especialmente importantes, requerem que ambos atuem em 
conjunto. 
 
4. Falar com uma só voz. A dupla encarregada da direção executiva precisa 
passar mensagens consistentes, tanto no que diz respeito à comunicação 
externa quanto interna. Um executivo deve ser capaz de falar pelo outro. Essa 
intercambiabilidade é muito importante. 
 
5. Resolver as divergências em particular. Para evitar confusão entre os 
subordinados, é fundamental que a dupla de dirigentes resolva em particular 
suas divergências. A vontade e a capacidade de resolver discreta e 
eficazmente as diferenças é essencial pra a sustentabilidade da chefia 
compartilhada. 
 
6. Responsabilidade compartilhada. No momento em que se compartilha o 
poder, a responsabilidade pelos atos da dupla tem de ser solidária. 
 
UK@W: É possível criar trios ou grupos de poder mais amplos? 
J.J.A.: Os trios são possíveis, embora de sustentação mais difícil do que as 
duplas, que costumam ser mais sólidas. Nas duplas, uma ruptura é, em muitos 
casos, bastante visível, e as responsabilidades podem ser atribuídas; 
entretanto, ninguém deseja ser culpado pela ruptura, sendo, portanto, do 
interesse de ambas as partes se empenhar para que a dupla funcione. Já nos 
trios, é mais difícil saber quem é responsável pelo quê. 
 
Nas duplas, há rupturas (bastante acentuadas, às vezes), mas não há política. 
Para que haja política, é necessário que exista pelo menos mais um elemento: 
com três indivíduos já é possível fazer alianças, cálculos políticos, manobras, 
pressões etc. Por isso mesmo os trios são mais frágeis. 
 
Mesmo assim, podem funcionar quando há mecanismos de integração muito 
fortes, como o afeto, por exemplo, muito comum (nem sempre, conforme 
sabemos) entre irmãos de uma empresa familiar.   A Loewe, por exemplo, foi 
dirigida durante algum tempo por três irmãos. Pode também ocorrer entre 
criadores de empresas que confiem plenamente um no outro, como no caso 
dos três criadores da Dreamworks —  



Spielberg, Geffen e Katzenberg —, embora as tensões acabem aparecendo tão 
logo a empresa se consolide e cresça. Contudo, em empresas mais estáveis — 
como La Caixa — pode haver triunviratos (embora com diferentes graus de 
poder entre seus componentes), como o que houve durante muito tempo na 
Vilarasau (no vértice superior do triângulo), Brufau e Fainé (nos ângulos da 
base). 
 
Disponível em: <http://wharton.universia.net>. Acesso em 18 ago. 
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